
Sự khác biệt giữa việc thuê người nước ngoài làm nhân viên và thuê 

ngoài một phần nghiệp vụ trong công ty 

 

1. Tình trang cư trú 

Trong các vấn đề liên quan đến công nghê thông tin, kỹ sư hệ thống, xây dựng, bất động sản, v.v., 

có nhiều trường hợp cả nhân viên chính thức cả nhân viên phái cử, do đó cũng cần phải kiểm tra 

kỹ tình trạng cư trú. 

- Những đối tác không nên thuê bên ngoài. Theo luật của cục quản lý xuất nhập cảnh, thì 

những người có tư cách lưu trú sau mới được tự kinh doanh: visa vĩnh trú, vợ/chồng người 

vĩnh trú, vợ/chồng người Nhật, visa định cư hoặc phải là visa quản lý kinh doanh. 

Nếu bạn trả chi phí thuê ngoài công ty phái cử nhân viên nước ngoài (ví dụ: thị thực du học, 

thị thực làm việc, v.v.) cho các dịch vụ gia công, thì người ta sẽ không yêu cầu trách nhiệm 

của người trả tiền, nhưng đó sẽ là vấn đề tuân thủ của công ty. 

- Một số người không nên tuyển dụng. Về vấn đề thuê nhân viên chính thức sẽ được cấp visa 

lao động của Nhật nhưng với ngành nghệ xây dựng và ăn uống nhà hàng thì không thể tuyển 

dụng nhân viên đạng visa này được. 

Trường hợp bạn nộp hồ sơ xin visa, đổi visa, gia hạn visa mà nội dung ghi công việc trong 

hồ sơ không đúng với công việc thực tế thì cả bên sử dụng lao động cũng phải chịu trách 

nhiệm. 

2. Vấn đề thuế 

Cho dù bạn là nhân viên chính thức hay nhân viên được phái cử đến làm việc trong các lĩnh vực 

như công nghiệp thông tin, kỹ sư hệ thống, xây dựng, bất động sản thì vẫn sẽ gặp vấn đề lớn với 

thuế. Thông qua việc điều tra thuế cũng sẽ tìm ra được hợp đồng giả mạo. 

Trong trường hợp tiền lương: sẽ khấu trừ thuế thu nhập, bảo hiểm xá hội, bảo hiểm việc làm, thuế 

tiêu thụ (Không thể khấu trừ số thuế)  

Trong trường hợp thuê ngoài: chỉ giữ lại khấu trừ thuế thu nhập cố định, đối tượng khấu trừ thuế 

tiêu dùng. 

 

Điều tra thuế sẽ được đánh giá sau khi xem xét toàn diện các yếu tố đánh giá sau đây. Nếu bạn thực 

sự ký kết hợp đồng thuê nhân viên từ công ty khác thay vì hợp đồng lao động, bạn nên đọc các biện 

pháp phòng ngừa sau đây. 

Danh sách các yếu tố quyết định thuế 

- Mức lương đã được người trả lương quy định trước trong bản quy định của công ty, đối với 

thuê ngoài sẽ kiểu khác. 

- Lương của nhân viên chính thức cũng có chỗ, đối với thuê ngoài sẽ khác. 

- Mức lương được tuân thủ theo quy định, thuê ngoài sẽ khác. 



- Chế độ nghỉ có lương cũng sẽ lên trong bảng lương, thuê ngoài sẽ khác. 

- Ngoài ra còn nhận được các phúc lời xã hội khác cũng được đề cập trong bảng lương, thuê 

ngoài sẽ khác. 

- Trog bảng lương cũng sẽ ghi rõ tiền đi lại, thuê ngoài sẽ khác. 

- Các hỗ trợ khác cũng sẽ giống như các nhân viên khác( hỗ trợ tiền nhà…) sẽ hiện lên trên 

bảng lương, thuê ngoài sẽ khác 

- Tiền làm thêm giờ, tiền thưởng, tiền nghỉ hưu cũng sẽ hiện lên trogn bảng lương, thuê ngoài 

sẽ khác. 

- Tham gia công đoàn cũng hiện lên bảng lương, thuê ngoài sẽ khác 

- Nếu công ty thanh toán tiền mua trang phục cho nhân viên thì khoản này cũng có trong bảng 

lương, thuê ngoài sẽ khác. 

- Danh thiếp, thẻ tên, danh sách tên vv thuộc về người thanh toán thì cũng hiện lên trong bảng 

lương, thuê ngoài sẽ khác. 

- Trong trường hợp công việc đòi hỏi phải có giấy phép, nếu người đó đủ trình độ nhưng thuê 

ngoài thì có thể nhận lương theo mức độ ở công ty. 

- Với trường hợp thuê ngoài lưu trữ vật liệu, dụng vụ… liên quan đến công việc thì tiền lương 

sẽ khác. 

- Gia công khi có thể đưa ra các phán đoán như chiết khấu hoặc tăng giá để được bồi thường, 

lương sẽ khác. 

- Thuê ngoài khi có giao dịch với nhiều khách hàng bao gồm cả quá khứ, tiền lương nếu dành 

riêng cho một công ty.  

- Thuê ngoài nếu bạn có văn phòng hoặc trang web của riêng bạn, một cửa hàng, tiền lương 

nếu khác 

- Thuê ngoài và có vụ tai nạn xảy ra, lương tính khác. 

- Thuê nhân viên làm việc từ ngoài, lương tính khác 

- Thuê ngoài nếu bạn đăng ký bảo hiểm phi nhân thọ bằng chi phí của riêng bạn, tiền lương 

nếu khácBiên chế theo lịch trình của người trả tiền, thuê ngoài sẽ khác 

- Lương nếu bạn làm theo lịch trình của người trả tiền, thuê ngoài sẽ khác 

- Thuê người đưa ra quyết định về thủ tục, phương thức làm việc, lương sẽ không khác. 

- Nếu không chỉ định chỗ làm và thời gian làm thì nên thuê bên ngoài, lương không khác. 

- Công ty chi tra phí đi lại và phí tiệc liên hoan, thuê ngoài không khác. 

- Mức lương của người đại diện có mức đảm bảo tối thiểu, thuê ngoài không khác. 

- Việc đặt hàng hóa đơn từ công ty ngoài không khác gì. 

- Hóa đơn lập sẽ bao gồm cả chi phí thuê ngoài, lương không khác 

- Tiền lương sẽ được tính theo tháng hoặc tính theo giờ, thuê ngoài cũng không có sự khác 

biệt. 



- Đối với tự kinh doanh và thuê bên ngoài làm thủ tục khai báo thuế, không khai báo tiền 

lương 

- Các nhân viên và lương theo ngày cũng giống như thuê ngoài. 

 

Lưu ý thận trọng như kê khai hoàn thuế tiêu thụ tại EC xuyên biên giới 

 

Có thể trả lại thuế tiêu thụ khi bạn xuất khẩu hàng hóa từ Nhật Bản sang nước ngoài, nhưng về những 

điểm cụ thể cần lưu ý và những điểm thường được chỉ ra trong các cuộc điều tra về thuế và về tư cách 

lưu trú. 

1. Các vấn đề về phương thức xuất khẩu (EMS nên chú ý) 

Có hai phương thức xuất khẩu chính. 

Một phương thức để xuất từ Nhật Bản Đăng dưới dạng EMS mail, và một dạng ngoài cách này. 

Trong trường hợp bạn có thể nhận được thông báo giấy phép, vì vậy nếu bạn giữ nó, không có 

vấn đề gì với việc hoàn thuế tiêu thụ. 

Trong trường hợp kể từ khi kiểm tra hải quan được bao gồm, cơ quan thuế tin tưởng vào thông 

báo giấy phép xuất khẩu do giám đốc hải quan cấp. Vì kiểm tra hải quan, cơ quan thuế tin tưởng 

vào thông báo giấy phép xuất khẩu do giám đốc hải quan cấp. 

Các điểm sẽ được kiểm tra trong kiểm toán thuế cho vấn đề như sau theo thứ tự quan trọng. 

① Lưu trữ nhãn EMS (ghi chú hóa đơn) 

② Những hồ sơ nào được lưu giữ trên nhãn EMS và sản phẩm nào đã được xuất khẩu 

③ EMS có hơn 20man giá bán trên mỗi chuyến bay không? 

④ Người gửi nhãn EMS có phù hợp với nguyên đơn không? 

⑤ Nội dung mặt hàng trên nhãn EMS có phù hợp với biên lai mua hàng không? 

⑥ Số tiền ghi trên nhãn EMS có khớp với số tiền kê khai bán hàng không 

 

（１） Không phải tất cả sẽ bị kiểm tra. 

（２） Bạn có thể sử dụng hệ thống web hoặc Excel cho trường hợp lưu giữ, nhưng thêm một 

sổ cái sẽ tốt hơn. 

（３） Vì sẽ khó kiểm tra nội dung ngay cả khi kiểm tra thuế, nhân viên thuế thường lấy ra một 

danh sách các nội dung thanh toán (chi tiết về Alipay và Paypal, v.v.) trong USB và xem 

máy tính có thông tin nhập 20man hay không. 

（４） Trong những trường hợp hiếm hoi, khi vận chuyển dưới tên cá nhân của nhân viên, đó 

chỉ là một xác nhận và không phải là vấn đề lớn. 

（５） Trong trường hợp các tên sản phẩm có chủ ý khác nhau được liệt kê cho hải quan sẽ tốt. 

（６） Có một số lượng lớn người viết số tiền thấp cho các biện pháp hải quan và chống trộm, 

nhưng về nguyên tắc, nó sẽ được cho là không được.  



Mặc dù 99% các cuộc điều tra thuế mà tôi tương ứng không có vấn đề gì với vấn đề này, 

nhưng nó không phải lúc nào cũng an toàn. 

 

2. Các vấn đề về sổ tiết kiệm cá nhân 

Tôi nghĩ rằng có rất nhiều trường hợp giám khảo xác nhận nội dung ký gửi và rút sổ tiết kiệm cá 

nhân đại diện tại thời điểm kiểm tra thuế trong khi khai báo thuế doanh nghiệp và thuế tiêu dùng 

như một công ty. 

 

Tại sao điều này được cho phép trong pháp luật? 

Là cơ sở cho "điều tra đối diện", giám khảo duyệt qua sổ tiết kiệm cá nhân để kiểm tra tình trạng 

thanh toán và trả nợ, miễn là công ty trả lương cho người đại diện hoặc vì có vay của người đại 

diện. Tôi có thẩm quyền. 

Ngay cả khi người đại diện từ chối, cơ quan thuế thường sẽ nắm được nội dung của sổ tiết kiệm 

chỉ bằng cách liên hệ với ngân hàng, v.v. 

 

@ Trường hợp có một khoản thanh toán từ Amazon Nhật Bản và Rakuten trong tài khoản cá nhân 

của đại diện tập đoàn đã thực hiện khai thuế thuế tiêu thụ như thực hiện giao dịch xuất khẩu 

Trường hợp giao dịch mua hàng được ghi trên sổ sách của? Một công ty và khác biệt rõ ràng với 

giao dịch mua được thanh toán từ sổ tiết kiệm cá nhân đại diện 

 

Trong trường hợp trên @, Một khoản phụ phí lớn sẽ được đánh thuế như một khoản thu thuế còn 

thiếu + tiền thưởng điều hành. 

Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt là việc kinh doanh của những người quen ở nước ngoài 

và họ chỉ cho vay tài khoản tiền gửi. 

Trong trường hợp này, cơ quan thuế đã giảm thuế vì chứng minh rằng họ đã chuyển tiền ra nước 

ngoài ngay sau khi thanh toán, nhưng cũng có thể xác nhận chi tiết về bên kia vì đó là chuyển 

tiền ra nước ngoài và ngay cả khi bạn đang cho vay một tài khoản Cá nhân tôi nhớ rằng đó là một 

cuộc kiểm toán thuế ngọt ngào với những nghi ngờ, chẳng hạn như liệu nó có nhận được một 

khoản phí nào không. 

 

Trong trường hợp nó hoàn toàn bí mật và giao dịch ngoài sổ sách cho một kế toán thuế, và một 

tỷ lệ lợi nhuận xấp xỉ đã được thêm vào số tiền mua, dẫn đến mất doanh số và xử lý khoản vay 

điều hành. 

 

Ngoài những điều trên, 

Mặc dù có nhiều trường hợp có tiền gửi và rút tiền trong tài khoản cá nhân trước khi thành lập 



công ty, hoặc trước khi thay đổi tình trạng cư trú được cấp từ một sinh viên nước ngoài để quản 

lý kinh doanh, cũng có nhiều trường hợp trong thực tế. Nó sẽ là bất hợp pháp từ cả hai khía cạnh  

 

Liên kết "Trong thời gian xin visa kinh doanh thì việc giao dịch trong tài khoản cá nhân trước đó 

cũng sẽ liên quan đến quá trình xét visa" 

 

(3) Các vấn đề liên quan đến kế toán các khoản phải thu và hàng tồn kho 

 

Về nguyên tắc, doanh thu thuế phải được ghi lại tại thời điểm giao hàng, nhưng trong trường hợp 

trang EC, chức năng ký quỹ của trang thường khiến thanh toán bán hàng tại thời điểm xác nhận 

sản phẩm đến, vì vậy cần phải thanh toán bằng Alipay hoặc paypal. Nhiều công ty dường như ghi 

nhận doanh số dựa trên kiểm tra quy chuẩn. 

 

Tuy nhiên, vì các kiểm tra tiêu quy chuẩn về cơ bản là các tiêu chí kế toán bán hàng khi các sản 

phẩm đáp ứng các tiêu chí của bên kia có thể được giao hoặc kiểm tra trong ngành sản xuất, v.v. 

Câu hỏi vẫn còn là liệu nó có thể được áp dụng trong kinh doanh thương mại và kinh doanh đặt 

hàng qua thư hay không. Thông thường, trong kinh doanh thương mại, doanh số được ghi nhận 

vào ngày khởi hành. 

 

Ngay cả khi nó phụ thuộc vào kiểm tra quy chuẩn, cần lưu ý rằng các biện pháp sau là bắt buộc. 

 

- Tiền hàng bán chịu sẽ được thông báo với khách hàng không gửi qua trang EC. 

- Sau khi giao hàng đi sẽ tiến hành kiểm kê hoàng hóa (Hàng tồn kho quá cảnh và hàng 

tồn kho phân bổ) 

- Những hàng hóa nhập vào gần ngày quyết toán sẽ được chuyển vào hàng tồn kho. 

- Nếu ngoại tệ bị lẫn trong danh sách hàng tồn kho, hãy thực hiện chuyển đổi đồng yên 

Nhật Bản một cách chính xác 


